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Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Takiej budy
jeszcze
nie było!

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym został

Fot. Jakub Zachciał

poznań, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana
Goślina,NowyTomyśl,Opalenica,Pobiedziska,Puszczykowo,Rokietnica,Stęszew,SuchyLas,Swarzędz,TarnowoPodgórne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Nowe perspektywy SP w Cerekwicy. STR. 5

Fot. Damian Nowicki
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Krótko z powiatu

Sprzęt i nagrody dla mundurowych

Fot. starostwo powiatowe

Jednostki OSP z powiatu poznańskiego będą ruszać do akcji ratowniczych wyposażone w nowy sprzęt
wart 100 tys. zł

Węże i pompy strażackie warte
łącznie 100 tysięcy złotych trafiły
do Ochotniczych Staży Pożarnych
z powiatu poznańskiego. Jan Grabkowski, starosta poznański, spotkał
się w minioną sobotę w Bolechowie
z przedstawicielami powiatowych
jednostek, aby przekazać im wyposażenie wspierające ich w codziennej pracy. W ciągu siedmiu lat na ten
cel przeznaczono prawie 590 tys. zł.
Wśród ekwipunku, który wykorzystują na co dzień ratownicy znajdują
się m.in. agregaty prądotwórcze,
pompy szlamowe, prądownice,

węże strażackie, smoki pływające,
a nawet sztormiaki i spodniobuty.
Tradycyjnie sprzęt przekazywany
był podczas corocznego pikniku
rodzinnego „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, który obecnie nie
mógł się odbyć ze względu na zagrożenie koronawirusem.
– Choć bezpieczeństwo nie jest
zadaniem własnym powiatu, co
roku dofinansowujemy je z budżetu samorządu. Od 2000 roku przeznaczyliśmy na nie już 25 milionów
złotych. Tylko w tym roku zaplanowaliśmy wydać kolejne 3 miliony zł.

Dofinansowujemy zakup sprzętu
specjalistycznego, radiowozów czy
nagród konkursowych. Wspieramy też modernizację i rozbudowę
komisariatów, jednostek ratowniczo-gaśniczych, w tym JRG nr 6 w
Krzesinach czy JRG nr 8 w Bolechowie – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański.
Spotkanie w Bolechowie było
również doskonałą okazją do wręczenia nagród w organizowanych
od 20 lat konkursach „Strażak
Roku Powiatu Poznańskiego” i
„Dzielnicowy Roku Powiatu Po-

znańskiego”. Strażakiem Roku PSP
został st. ogn. Grzegorz Cegłowski
z JRG 9, a OSP – druh Władysław
Godawa z jednostki w Promnicach.
Statuetkę, dyplom oraz symboliczny czek na kwotę 3,5 tys. zł wręczyli
Jan Grabkowski, bryg. Jacek Michalak, komendant miejski PSP oraz
dh Wacław Zajączkowski, prezes
ZP ZOSP RP.
Natomiast tytuł „Dzielnicowego Roku Powiatu Poznańskiego”
kolejny raz przypadł sierżantowi
sztabowemu Jakubowi Bólowi z komisariatu w Pobiedziskach. Laureat

otrzymał czek na kwotę 3,5 tys. zł.
– Rozbudowujemy siedziby jednostek, kupujemy sprzęt czy finansujemy szkolenia właśnie po to, by
funkcjonariusze byli dobrze przygotowani do służby i wyposażeni w
sposób zapewniający bezpieczeństwo im oraz wszystkim, którym
pomagają – podkreślał starosta
poznański. – Dużą przyjemnością
jest także nagradzanie strażaków
czy policjantów, cieszących się szacunkiem mieszkańców i uznaniem
wśród współpracowników – dodał
Jan Grabkowski. JF

Nowy most na Warcie połączy Luboń i Czapury. Dzięki tej przeprawie
mieszkańcy gminy Mosina zyskają
sprawniejszy dojazd m.in. do węzła
autostradowego, a wszyscy - łatwiejszą komunikację drogową w tej części powiatu poznańskiego.
– To istotna inwestycja, ponieważ
w znaczący sposób ułatwi dostęp do
węzła autostradowego Luboń i tej
części powiatu – mówił Jan Grabkowski. – Korzystamy ze wszystkich
możliwych okazji, aby pozyskiwać
środki zewnętrzne na realizację powiatowych inwestycji. W tej chwili
mamy pieniądze na projektowanie,
które moim zdaniem potrwa minimum rok – dodał starosta poznański.
Jan Grabkowski wraz z wicestarostą, Tomaszem Łubińskim i skarbnikiem powiatu, Renatą Ciurlik,
oraz wojewoda wielkopolski, Łu-

Fot. Tomasz Sikorski

To będzie most, który połączy nie tylko Luboń i Mosinę

kasz Mikołajczyk, podpisali umowę
na dofinansowanie kosztów dokumentacji „Budowy mostu nad Wartą w ciągu drogi powiatowej Luboń
– Czapury” w ramach rządowego
programu „Mosty dla Regionów”.

Na razie trudno określić konkretną datę, kiedy kierowcy będą mogli
przejechać przez most.
– W dalszej kolejności musi nastąpić przetarg na budowę. Być może
stanie się to w 2023 roku. O ile oczy-

wiście będziemy dysponować odpowiednimi środkami. Pamiętajmy, że
we wspomnianym 2023 roku odbędą
się wybory, zarówno parlamentarne jak i samorządowe. Jednak, bez
względu na to, kto będzie wówczas

rządził, trzymam kciuki, aby takie
projekty jak ten były przeprowadzane – stwierdził Jan Grabkowski.
Most w Czapurach ma mieć najwyższą klasę obciążeniową, a jego
całkowita długość szacowana jest na
213 metrów. Wzdłuż jezdni poprowadzone zostaną chodnik i ścieżka rowerowa. Tuż obok powstaną
przystanki oraz pętla autobusowa.
Obiekt z pewnością wpłynie na rozwój całej aglomeracji poznańskiej,
ponieważ bezpośrednio połączy
gminy Luboń i Mosina, a pośrednio
także Puszczykowo, Komorniki i
Kórnik. Szacunkowy koszt przygotowania wymaganej dokumentacji
wynosi niemal 2 mln zł. Część z tej
sumy (388 000 zł) pokryje ze środków własnych powiat poznański.
Natomiast orientacyjny koszt całego przedsięwzięcia to około 94 mln
zł. TS
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Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym został oficjalnie otwarty. 1 września naukę rozpoczęło
tu 152 uczniów

REKLAMA

ZST został wybudowany
ze środków gminy Tarnowo
Podgórne,która prowadzi
tę placówkę samodzielnie

Fot. Jakub Zachciał

Najpierw symboliczną wstęgę przecięto przed wejściem do budynku
– wspólnie z wójtem Tarnowa Podgórnego Tadeuszem Czajką dokonali tego: starosta poznański Jan
Grabkowski, przewodnicząca Rady
Gminy Krystyna Semba, prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszard Balcerkiewicz,
sekretarz gminy Oskar Cierpiszewski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Agata Herda, pełniący
nadzór budowlany Błażej Mróz z
Budconsult oraz przedstawiciele
wykonawcy – firmy Democo Polska:
Artur Pluta i Jacek Goroński. Zespół
Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne został oficjalnie otwarty!
Potem goście przeszli do sali
sportowej. Witając gości wójt Tadeusz Czajka powiedział, że realizacja
takiego obiektu jest efektem determinacji mieszkańców i przedsiębiorców. Podkreślił szczególną rolę
Ryszarda Balcerkiewicza, założyciela firm Balma i Noti, obecnego prezesa Tarnowskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców, oddanego całym
sercem tej inicjatywie. Podziękował
także radnym gminy obecnej i poprzedniej kadencji za przyjęcie tak

Na zaproszenie wójta Tadeusza Czajki wstęgę przecięli m.in. starosta Jan Grabkowski, przewodnicząca
Rady Gminy Krystyna Semba, prezes TSP Ryszard Balcerkiewicz i dyrektor ZST Agata Herda.
ambitnego pomysłu i wspieranie go
na każdym etapie realizacji.
Następnie wójt wskazał na osobę
Piotra Stasiaka, wicedyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Swarzędzu, który od początku współpracował z gminą przy tworzeniu
merytorycznej i edukacyjnej oferty
zawodowej szkoły. A przypominając, że Zespół Szkół Technicznych
znalazł się na drugim miejscu pod

względem liczby osób na jedno
miejsce w łącznym naborze do
szkół poznańskich i powiatu poznańskiego wójt podkreślił, że jest
to wyraz zaufania uczniów i ich rodziców co do poziomu nauki w tej
placówce.
Na koniec podziękował dyrektor
Agacie Herdzie za pełne zaangażowanie od pierwszego dnia pracy
w tarnowskiej placówce i życzył re-

alizacji ambitnych planów i zamierzeń.
Głos zabrał również Ryszard
Balcerkiewicz, prezes TSP. Podziękował gminie Tarnowo Podgórne
za partnerską współpracę przy tworzeniu tak nowoczesnej placówki
i zadeklarował dalsze wsparcie ze
strony przedsiębiorców.
Po tym jak wójt Tadeusz Czajka
przekazał dyrektor Agacie Herdzie

symboliczny klucz, pani dyrektor
zapewniła, że w kierowanym przez
nią Zespole Szkół Technicznych od
początku najważniejsza będzie jakość edukacji. Podkreśliła, że pierwsi
fachowcy, którzy za trzy lata wyjdą
z murów tej szkoły, m.in. mechatronicy, magazynierzy-logistycy, drukarze, mechanicy czy stolarze, będą
wizytówką tej szkoły. Obiecała, że
grono pedagogiczne będzie pracowało również nad tym, aby absolwenci
szkoły byli kreatywnymi, samodzielnymi i przygotowanymi na wyzwania
współczesnego świata ludźmi.
Na zakończenie wystąpił Teatr
Tańca „Sortownia” z programem
nawiązującym do przypadającej
tego dnia 40. rocznicy podpisania
Porozumień sierpniowych.
…A dzień później, 1 września, w
Technikum i Szkole Branżowej 1
stopnia Tarnowo Podgórne naukę
rozpoczęło 152 uczniów. ARz
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gmina BUK

Dom Opieki Medycznej w Buku

odpowiedzialnym za udostępnienie
pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Domu Dziennej Opieki
Medycznej.
Głównym realizatorem projektu
jest Wielkopolskie Stowarzyszenie
Wolontariuszy Opieki Paliatywnej
„Hospicjum Domowe” z siedzibą
w Poznaniu. W oparciu o zawartą

z przedstawicielami stowarzyszenia
umowę użyczenia miasto i gmina
Buk od 2 września będzie przez
okres 5 lat użyczać część budynku
celem realizacji projektu.
Umowy dotyczące projektu podpisali 1 września: burmistrz Buku
Paweł Adam, skarbnik Aleksandra
Szajek, Maciej Sobolewski – wła-

Gmina Buk nabyła nieruchomości

cych Wielkopolskie Stowarzyszenie
Wolonturiuszy Opieki Paliatywnej
„Hospicjum Domowe” w Poznaniu.
Red

Narodowe Czytanie

Fot. Materiały Prasowe

Miasto i gmina Buk nabyło kolejne nieruchomości po byłej szwalni
„Bukowianka”. Dokładnym przedmiotem nabycia od syndyka masy
upadłości Bukowianka S.A. są:
- działka nr 146/4 o pow. 0,2695
ha zabudowana dwoma budynkami
(budynkiem byłej szkoły i budynkiem przemysłowym),
- działka nr 145/3 o pow. 0,0320
ha, utwardzona kostką betonową
użytkowaną jako parking.
Łączna cena zakupu wynosi
922.967,40 zł brutto, a więc znacząco poniżej operatu szacunkowego.
Burmistrz Buku Paweł Adam
podkreślił, że podziękowania za
zaangażowanie podczas tej skomplikowanej i długotrwałej procedury
nabycia nieruchomości od syndyka
należą się przede wszystkim jego
współpracownikom. Podziękowania skierował także do radnych - za
zaufanie w całym postępowaniu nabycia oraz wcześniej prowadzonych
negocjacjach. Pomysł na zagospo-

ściciel nieruchomości, a także wiceprezes zarządu - dr n. med. Anna
Jarzewska-Sawińska,
skarbnik
Alicja Tuszyńska – reprezentują-

darowanie nieruchomości zostanie
niebawem przedstawiony, ale już
teraz zdradzić można, ze gmina

przygotowuje się do projektu unijnego z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Red

REKLAMA

WARSZTAT SAMOCHODOWY

AUTO NAPRAWA DAN-BO

Damian Boiński
Kalwy 25 (gm. Buk)
tel. 669 320 068
tel. 607 347 668

Oferujemy usługi w zakresie: wymiana opon – wulkanizacja,
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów.

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D
Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy ﬁrmy

Tu mogŁa
być Twoja
reklama
ZADZWOŃ
 691-895-296

Fot. Materiały Prasowe

1 września miasto i gmina Buk zostało najemcą nieruchomości zabudowanej w Buku przy ul. Przykop 4
o pow. 515,65 m2. W tym celu została podpisana z właścicielem nieruchomości umowa najmu na okres
10 lat dająca możliwość rozpoczęcie
realizacji projektu pt. „Program
usług zdrowotnych i społecznych
świadczonych na terenie zachodniej
części powiatu poznańskiego dla
niesamodzielnych osób starszych”
w ramach WRPO 2014-2020.
W ramach projektu powstanie
Dom Dziennej Opieki Medycznej
dla seniorów z gminy Buk oraz gmin
ościennych. Seniorzy zostaną objęci
opieką rehabilitacyjną i usprawniającą po długotrwałym leczeniu lub
innych problemach zdrowotnych.
Opieka będzie świadczona 8 godzin
dziennie, pięć dni w tygodniu. Osoby niesamodzielne będą miały zapewnione posiłki, opiekę medyczną,
rehabilitację, bezpłatny dojazd.
Miasto i gmina Buk pełni w projekcie rolę partnera projektu, będąc

Fot. Materiały prasowe

Seniorzy zostaną objęci opieką rehabilitacyjną i usprawniającą po długotrwałym leczeniu lub innych
problemach zdrowotnych

5 września, z inicjatywy Prezydenta
RP odbyło się dziewiąte „Narodowe
Czytanie”. Lekturą kolejnej odsłony
wydarzenia była „Balladyna” Juliusza Słowackiego - wybitne dzieło
polskiego romantyzmu. Dramat
został ukończony w grudniu 1834
roku, natomiast wydany pięć lat
później w Paryżu.
Z uwagi na panującą epidemię,

bukowska Biblioteka i Kino przy
współpracy z Urzędem Miasta i
Gminy Buk postanowili przenieść
wydarzenie do sieci. Zaproszenie do
wspólnego czytania przyjęli przedstawiciele władz samorządowych,
seniorzy z „Pogodnej Jesieni”,
członkowie Zespołu Kameralnego
„Amici Canti” oraz bukowscy bibliotekarze. Red
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Nowe perspektywy SP w Cerekwicy
– Sytuacja związana z pandemią nakłoniła nas do zastosowania nietypowych rozwiązań – mówi Bartosz
Derech, wójt gminy Rokietnica.
– Zdecydowaliśmy się zatem zastąpić tradycyjne, uroczyste, otwarcie
Szkoły Podstawowej w Cerekwicy
zaproszeniem do wspólnych, wirtualnych odwiedzin. Stąd pomysł
na krótki filmik udostępniony w
internecie. Umożliwił wejście do
nowej placówki wszystkich zainteresowanych – bez limitu osób i ram
czasowych.
Wójt gminy podkreśla, że w budowę szkoły, która kontynuuje tradycje ponad 100-letniej podstawówki w Mrowinie, od samego początku
byli zaangażowani rodzice.
– Podziwiam i dziękuję za ich
wiedzę, fachowość, cierpliwość i
rozsądek – mówi wójt. – Szczególnie wtedy, kiedy podejmowaliśmy
ważne i trudne decyzje. Dziękuję
również Radzie Gminy Rokietnica
za wsparcie dla tego przedsięwzięcia.
Bryła szkoły, usytuowana w całości na działce gminnej oraz niewielkiej części gruntów miejscowej
parafii (fragment parkingu), jest
efektem dobrze przemyślanej koncepcji architektonicznej. Przygotowała ją poznańska pracownia LAB3
z zaangażowaniem głównego projektanta – Dominika Banaszaka.
Wykonawcą inwestycji była natomiast firma Metrolog.
– Jestem przekonany, że placówka będzie wizytówką całej gminy –
oczywiście szczególnie Cerekwicy i
Mrowina – i że rozwiązania, które
zostały tu zastosowane, sprawdzą
się, a sam budynek szlachetnie się
zestarzeje – mówi wójt Bartosz Derech.
Ładny i ekologiczny gmach, to
jednak nie wszystko. Ważna jest
także jego funkcjonalność. Władze
gminy bazowały na doświadczeniach dyrektorów lokalnych szkół
– grona wieloletnich praktyków,
zaangażowanych w codzienną pracę dla dzieci i młodzieży. W efekcie
bryła budynku została podzielona
na segmenty odpowiadające głównym jego funkcjom.
Dwukondygnacyjną część dydaktyczno-administracyjną zlokalizowano od strony południowej,
umożliwiając normatywne nasłonecznienie sal lekcyjnych. Parterową część sportową usytuowano w
północno-zachodnim skrzydle budynku w powiązaniu z zewnętrznymi boiskami oraz bieżnią. Segment
zawierający stołówkę mieści się w
północno-zachodnim skrzydle, w
pobliżu holu wejściowego oraz sali
sportowej, dla zwiększenia funkcjonalności obiektu w przypadku
organizacji nietypowych wydarzeń
wymagających np. cateringu. Zaplecze technologiczne stołówki
zlokalizowano bezpośrednio przy
strefie dostaw.
Część dydaktyczna obejmuje 16
sal lekcyjnych, w tym pracownię

Fot. Damian Nowicki

1 września w Cerekwicy, w gminie Rokietnica, rozpoczęła działalność nowa, zbudowana w ciągu zaledwie
jednego roku, Szkoła Podstawowa

komputerową oraz sale biologiczno-chemiczne i matematyczno-fizyczne, jak również świetlicę
szkolną, bibliotekę oraz sanitariaty
dla uczniów i nauczycieli. Wszystkie sale lekcyjne posiadają odrębne zaplecza magazynowe. Zostały
wyposażone m.in. w: tablice multimedialne, tablice magnetyczne,
wykończenie ściany szczytowej z
paneli suchościeralnych, radiowęzeł
i system nagłośnieniowy. Uczniowie
mają także do dyspozycji niemal
400 indywidualnych szafek odzieżowych umieszczonych w zabudowie
ścian głównych korytarzy.
Głównym pomieszczeniem części
sportowej jest sala zajęć wychowania fizycznego, o wymiarach ok. 36
x 22m i wysokości użytkowej 7m,
obejmująca pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz boiska do gry w piłkę ręczną i mini-siatkówkę. Dodatkowo w

części sportowej przewidziano m.in.
salkę zajęć korekcyjnych.
W szkole zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Ich symbolem jest drzewo
posadzone w centralnym punkcie
na otwartym dziedzińcu – widoczne
z holu wejściowego oraz korytarzy.
Kameralną przestrzeń uzupełniono
nasadzeniami bambusa ogrodowego w donicach.
W celu obniżenia zużycia energii
oraz zmniejszenia wykorzystania
zasobów naturalnych zastosowano
m.in.: przegrody budowlane o wysokiej izolacyjności cieplnej i szczelności; wydajną instalację grzewczą
opartą na komfortowym ogrzewaniu podłogowym; instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła (rekuperacji); źródła światła
w oparciu o technologię LED; system tzw. wody szarej, umożliwiającej wtórne wykorzystanie wody

z umywalek i natrysków do spłukiwania toalet; system dachów zielonych i retencję wody deszczowej
na potrzeby podlewania terenów
zielonych; instalację umożliwiającą
montaż paneli fotowoltaicznych na
dachu budynku.
Wychodząc z założenia, że dydaktyka w szkole nie musi przyjmować wyłącznie tradycyjnej formy zajęć lekcyjnych, w budynku
przewidziano rozmieszczenie informatorów dotyczących tematyki
ochrony środowiska naturalnego,
łączących atrakcyjną formę graficzną ze zwięzłą częścią opisową – tzw.
„ścieżkę edukacji ekologicznej”.
Kilkanaście punktów w różnych pomieszczeniach szkoły prezentować
ma wybrane zagadnienia z zakresu
ochrony przyrody, oszczędności
energii oraz zasobów naturalnych,
jak również zastosowanych w budynku rozwiązań technicznych re-

alizujących w praktyce te założenia.
Placówkę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
innych osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych.
Szkoła w Cerekwicy to także niezbędne udogodnienia dla rodziców.
Przestronny hol wejściowy zapewnia komfortowe warunki oczekiwania podczas odbioru dzieci po
zajęciach, a brak barier architektonicznych – wygodny dostęp do
budynku także rodzicom z wózkami
dziecięcymi. Zaprojektowano parking dla samochodów osobowych,
jak również zatokę dla autobusu
szkolnego i liczne stojaki dla rowerów.
Teren wokół budynku, oprócz lokalizacji boisk sportowych i bieżni
z nawierzchni bezpiecznej, uzupełnia przestronny plac wejściowy
z elementami małej architektury,
parking dla samochodów osobowych, zatoka autobusu szkolnego,
jak również ścieżki dla pieszych
czy spore strefy zieleni urządzonej.
Wszystko dopełnia ciekawe, zewnętrzne oświetlenie.
– I chociaż ładny, to jest to tylko…
budynek – mówi wójt Bartosz Derech. – On sam nie stanowi nawet
połowy sukcesu, bo najważniejsi
są ludzie. W przypadku szkoły to
nauczyciele, pracownicy administracyjni, dyrektor i oczywiście
uczniowie. Wierzę, że przestrzeń,
którą wspólnie stworzyliśmy, będzie
sprzyjać ich sukcesom. I podobnie
jak kiedyś szkoła w Mrowinie, tak
teraz i ten budynek, stanie się centrum życia i myśli – dla Mrowina,
Cerekwicy i Przybrody.
Rozpoczyna się nowa historia…
Red
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gmina Kórnik

Dwie inwestycje

- budowa sensorycznego placu
zabaw „Jedynka” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku – termin
realizacji 30 października 2020
– koszt 179 808,78 zł brutto (w
ramach Budżetu Obywatelskiego
2020). ŁG

Proklamacja królewska
Uroczyste wprowadzenie w „urzędowanie” nowego króla
kurkowego odbyło się w Kórniku

Fot. Materiały Prasowe

Fot. Materiały prasowe

W gminie Kórnik rozstrzygnięto kolejne przetargi. Dotyczą one następujących zadań:
- przebudowa południowej części
rynku w Bninie – termin realizacji 30 listopada 2020 – koszt 430
000,01 zł brutto;

Południowa część rynku w Bninie.

Awanse nauczycieli

pracowników Wydziału Oświaty,
dziewięcioro pedagogów otrzymało
dokumenty potwierdzające ich rozwój zawodowy i kwalifikacje do odpowiedzialnej roli jaką pełnią.
Red

Fot. Materiały Prasowe

11 września Przemysław Pacholski,
burmistrz Kórnika, wręczył akty
nadania kolejnych stopni awansu
zawodowego nauczycielom z gminnych placówek oświatowych. W
obecności dyrektorów szkół oraz

Delegacje Rady i Urzędu Gminy
Kórnik oraz Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kórkowego 15 sierpnia
złożyły hołd i wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą poległych
również w wojnie na wschodzie w
1919/1920. O godzinie 12 odbyła
się uroczysta msza św. koncelebrowana z udziałem ks. Lecha Otta,
kapelana policji pow. średzkiego
oraz kapelana szpitala powiatowego w Śremie, O. CSsR Przemysława
Ilskiego (redemptorysty) oraz kapelana KB-BK Grzegorza Zbączyniaka. Po mszy św. bracia kurkowi,
prowadzeni przez orkiestrę pod batutą Jacka Kozłowskiego, udali się
na podzamcze.
Na uroczystość proklamacji
przybyli bracia kurkowi z rodzinami, wiceburmistrz Kórnika Seba-

stian Wlazły, Adam Lewandowski
- przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kórnik, Jerzy Lechnerowski - radny sejmiku wielkopolskiego, Krzysztof Musiał król kurkowy
z Lubonia oraz licznie zaproszeni
goście.
Uroczystość prowadził prezes
KB-BK Marek Baranowski zgodnie
ze starym scenariuszem. Po otwarciu i przemówieniu prezesa bractwa kurkowego, wiceburmistrz
Miasta Sebastian Wlazły odczytał
okolicznościowy adres gratulacyjny. Następnie prezes Marek
Baranowski przyjął od ustępującego króla kurkowego Karola Jabłońskiego insygnia królewskie i
przekazał je Zdzisławowi Jakubowskiemu. Adam Lewandowski po
gratulacjach przypomniał obecnym

o rycerzach: Macieju Łabno i Wojciechu Antczaku. Po gratulacjach
i przemówieniach oficjeli oraz
ogłuszającym wystrzale z armatki brackiej na cześć nowego króla
kurkowego wykonano pamiątkową
fotografię. Zgodnie z tradycją król
kurkowy zaprosił braci i gości na
ucztę królewską do siedziby bractwa na strzelnicy w Skrzynkach,
gdzie też udekorowano pamiątkowym diademem jego towarzyszkę
życia – Aleksandrę.
Król kurkowy z rycerzami Maciejem Łabno i Wojciechem Antczakiem zapraszają wszystkich braci
kurkowych, przyjaciół oraz sympatyków na Bal Królewski, który odbędzie się tradycyjnie w Restauracji
„Podróżnik” w Koszutach.
Kazimierz Krawiarz
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Gmina Komorniki

Od września w Komornikach, przy ul. Staszica 18, swoją działalność
rozpoczęło Publiczne Przedszkole Szkółka Małego Dziecka
z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi
Przedszkole przeznaczone jest dla
dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku
życia (w szczególnych przypadkach nawet do 8 roku życia). Jest
to przestronny obiekt, wyposażony w nowoczesne sprzęty, zabawki
i pomoce dydaktyczne. Posiada plac
zabaw, który służy dzieciom do zabawy, spędzania czasu na świeżym
powietrzu, a także do zaspakajania
potrzeb ruchowych.
Nowa placówka ma możliwość
prowadzenia czterech grup o charakterze integracyjnym i zapewnia
dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi bogatą ofertę zajęć dostosowanych do konkretnych
wskazań zawartych w orzeczeniach.
Proponuje, w zależności od potrzeb dziecka, zajęcia specjalistyczne, m.in.: terapię logopedyczną,
neurologopedyczną, Integrację Sensoryczną, terapię ręki, fizjoterapię,
terapię metodą Johansena, Neuroflow, Integrację Bilateralną, Terapię
Neurorozwojową INPP. Na stałe
współpracuje z dogoterapeutą, posiada tez w swoich zasobach basen
i fakultatywnie proponuje dzieciom
możliwość zajęć oswajania z wodą,
nauki pływania, a także terapii w
wodzie.
Nad wszystkim czuwa zespół
pedagogów od lat związanych
ze Szkółką Małego Dziecka, który
posiada niezbędne wykształcenie
uprawniające do pracy z dziećmi, a
także przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
Przedszkole publiczno-prywatne
jest prowadzone przez tego samego
operatora prywatnego, co Szkółka
Małego Dziecka działająca w Plewiskach i funkcjonuje na tych samych
zasadach, co placówki publiczne na
terenie gminy Komorniki.
Red

3 października odbędą się w Komornikach Targi Senioralne. Wydarzenie jest dedykowane osobom 60+ i
jest to świetna okazja, by spędzić
czas wspólnie z przyjaciółmi, nawiązać nowe kontakty wziąć udział
w warsztatach, prezentacjach, koncertach, różnych aktywnościach
sportowych, a także skorzystać z
darmowych konsultacji i porad.
Będzie można wypić kawę i skosztować wypieków przygotowanych
przez Koła Gospodyń, a wszystko to
w nowo otwartym Centrum Tradycji

i Kultury Gminy Komorniki, który
tego dnia otworzy się dla Państwa.
I Targi Senioralne w Centrum
Tradycji i Kultury Gminy Komorniki
będą podzielone na trzy bloki tematyczne: stoiska, warsztaty/prezentacje i koncerty.
Organizatorem wydarzenia jest
Urząd Gminy Komorniki, a partnerami Centrum Tradycji i Kultury
Gminy Komorniki oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Projekt
realizowany jest w ramach Polityki
Senioralnej Gminy Komorniki. Red

Fot. Materiały prasowe

Nowe przedszkole

Targi Senioralne

7

W ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, wójt gminy Komorniki Jan Broda wręczył nowym nauczycielom
mianowanym akty mianowania. To
trzeci z czerech stopni awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminy
były przeprowadzone w Urzędzie
Gminy Komorniki w sierpniu.
Tytuł nauczyciela mianowanego
zdobyło 20 nauczycieli z gminnych
szkół. Wczoraj złożyli przed wójtem
ślubowanie, odebrali gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w zawodowej karierze. Uroczystość odbyła
się w Centrum Tradycji i Kultury w
Komornikach.
Nowy rok szkolny będzie niełatwy
dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół, ale także uczniów
i ich rodziców. Życzymy wszystkim
dużo cierpliwości i samodyscypliny,
uważajcie na siebie.
Awansowanym
nauczycielom
serdecznie gratulujemy. Red

Fot. Materiały Prasowe

Kolejni nauczyciele z gminy Komorniki z awansami
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Wydarzenia

Mistrzynie z Dopiewa i Buku

Fot. Adam Mendrala

Aż w dwóch turniejach dla dwóch kategorii wiekowych – młodziczek i juniorek – reprezentantki Bukowsko
– Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej wywalczyły tytuły mistrzowskie. Tego lata na piasku okazały się być
najlepsze w kraju!

rza Klimczaka, kierownika – Pawła
Korytowskiego i prezes Katarzyny
Wechman. Na zakończenie zawodniczki i działacze BDKPR zaśpiewali wójtowi imieninowe „Sto lat”.
Otrzymał on również, z rąk prezes
czerwoną różę, a w podziękowaniu za wsparcie dla klubu obraz
ze zdjęciami obu mistrzowskich
składów.
Od wielu lat gmina Dopiewo
przekazuje dotacje na rozwój żeńskiej piłki ręcznej i działalność UKS
„Pantery” Dopiewo, a od niedawna
BDKPR. Była też gospodarzem jednego z półfinałów juniorek, który
odbył się 3-4 sierpnia na „Owocowej Plaży” w Zborowie.

Piotrków Trybunalski, Koszalin,
Zielona Góra, Kowalewo, Kobierzyce, Pawonków, Olkusz, Tczew,
Świętochłowice, Ustka, Brodnica.
Podczas turniejów finałowych obie
mistrzowskie drużyny były bezkonkurencyjne. Wszystkie spotkania
wygrały zarówno juniorki 22-23
sierpnia w Kątach Wrocławskich,
jak i młodziczki 29-30 sierpnia w
Koszalinie.
Kameralna acz uroczysta ceremonia, podczas której wójt gminy
Dopiewo Adrian Napierała pogratulował mistrzyniom Polski,
odbyła się późnym popołudniem 8
września w hali GOSiR w Dopiewie, między treningami obu grup.
„Złotka” otrzymały dyplomy i pakiet gminnych upominków.
Słowa uznania wójt Napierała
wyraził również pod adresem działaczy klubu – trenerów Pawła Wolnego, Jarosława Sznycera i Grzego-

Bukowsko - Dopiewski Klub Piłki
Ręcznej ogłoszono odkryciem sezonu 2020 – najlepszym żeńskim
klubem w kategoriach młodzieżowych. Klub powstał w styczniu tego
roku, łącząc z sukcesem dorobek
UKS-ów z podpoznańskich gmin
Dopiewo i Buk: „Panter” z Dopiewa i „Bukowii” z Buku. Pozwala na
kontynuację karier wychowankom
UKS-ów w starszych kategoriach
wiekowych. Zaledwie w kilka miesięcy BDKPR stał się marką rozpoznawalną w Polsce. Drużyną, której
lekceważyć nie można.
Jego juniorki i młodziczki zostały mistrzyniami Polski, a juniorki
młodsze zajęły 7 miejsce. W każdym finale o podium walczyło po
8 zespołów z różnych stron Polski.
Niższymi miejscami w finałach musiały zadowolić się kluby z takich
ośrodków żeńskiej piłki ręcznej
jak: Warszawa, Gdańsk, Poznań,

Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Urząd Gminy Dopiewo po raz piąty
zaprasza mieszkańców do zgłaszania kandydatów do Nagrody Wójta
Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”.
Poszukiwani są kandydaci w trzech
kategoriach: „animator”, „ambasador” i „super – filar”. Na dostarczenie zgłoszenia jest czas do końca
listopada 2020 r.
Nagroda „Dopiewski Filar” ma
charakter honorowy. Jej celem jest
wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem
i osiągnięciami, przyczyniając się
do integracji gminnych środowisk
lub propagowania dobrego imienia
gminy, a także mogą być wzorem do
naśladowania dla innych.
Zgłaszającym może być: mieszkaniec gminy, firma z jej terenu lub
organizacja działająca na terenie
gminy Dopiewo, a także członkowie
kapituły konkursowej.
Wypełniony formularz, dostępny

na stronie gminnej dopiewo.pl, należy dostarczyć w terminie do Urzędu Gminy (przynieść, wysłać pocztą
tradycyjną lub emailem – decyduje
data wpływu).
Wręczenie nagród co roku odbywało się na uroczystej gali. Jeśli sytuacja na to pozwoli (koronawirus),
tak będzie i tym razem.
„Dopiewskie Filary” przyznawane
są od 2017 r. Mieszkańcy kolejny raz
mają szansę wskazać kapitule swoich
kandydatów. Dotychczas nagrodę
otrzymali:
• 2020: w kategorii „super - filar”
– Albin Marian Czekalski – od 40 lat
sołtys Zakrzewa, w kategorii „animator” – Bogdan Maćkowiak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” prowadzącego m.in. WTZ Konarzewo,
w kategorii „ambasador” – Zbigniew
Koprs, pasjonat motoryzacji z Fiałkowa;

Fot. Adam Mendrala

Dopiewskie Filary – zgłoś kandydatów do nagrody wójta

• 2019: w kategorii „super - filar”
– Wojciech Jankowiak, samorządowiec – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, w kategorii
„animator” – Tomasz Napierała, biegacz – twórca „parkrun Dąbrówka”,
w kategorii „ambasador” – Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski
w piłce nożnej ze Skórzewa;
• 2018: w kategorii „super - filar”
- Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa, w kategorii „animator” - ks.
Krzysztof Różański, proboszcz parafii w Konarzewie, w kategorii „ambasador” - Aldona Latosik, poetka z Zakrzewa;
• 2017: w kategorii „super-filar”
Henryk Walenciak, działacz ruchu rolniczego, w kategorii „animator” - ks. Karol Górawski, proboszcz
parafii w Dąbrówce, w kategorii
„ambasador” - Grzegorz Tomczak –
poeta, bard i kabareciarz z Dopiewa.
AM
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Nowy Tomyśl

Nowotomyski Jarmarek

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Nowy ambulans

27 sierpnia odbyło się oficjalne przekazanie nowej karetki zakupionej ze
środków pozyskanych od Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, powiatu
powotomyskiego oraz gminy Nowy

Tomyśl. Łączny koszt ambulansu z
wyposażeniem to około 450 tys. zł.
Wkład gminy Nowy Tomyśl wyniósł
150 tys. zł.
Red

Awans nauczycieli

im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Nowym Tomyślu,
3. Magdalena Anna Jakóbczyk,
nauczycielka biologii i geografii, zatrudniona
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym
Tomyślu,
4. Ewelina Kaczałka nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym
Tomyślu,
5. Karolina Mieloszyńska - Górna,
nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Przedszkolu nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu,
6. Anna Bobrowicz, nauczycielka wychowania przedszkolnego,
zatrudniona w Przedszkolu nr 2 „
Plastusiowe Osiedle ” w Nowym
Tomyślu,
7. Anna Pawelec nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Przedszkolu nr 3 „Bajkowe
Zacisze” w Nowym Tomyślu. Red

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w
Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z zaproszonymi nauczycielami
przedszkoli i szkół podstawowych
terenu gminy Nowy Tomyśl. Zastępca burmistrza Grażyna Pogonowska wręczyła akty nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego siedmiu nauczycielkom, które w lipcu zdały egzamin
przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez burmistrza Nowego
Tomyśla i otrzymały kolejny stopień
awansu zawodowego.
Nauczycielki, które w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymały akt nadania - stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego:
1. Anna Gołek - Mwaba, nauczycielka języka angielskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Nowym Tomyślu,
2. Dorota Maria Frąckowiak, nauczycielka języka polskiego zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2

Fot. Materiały Prasowe

ich opiekunów. Dezynfekcja jest
jednym z działań zapobiegających
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Red

Trzydniowe wydarzenie rozpoczęło się uroczystym odsłonięciem
odnowionego kosza giganta oraz
podziękowaniami dla osób, które
pracowały przy jego renowacji. W
podziękowaniu burmistrz miasta
wraz z autorem projektu kosza prof.
Jędrzejem Stępakiem wręczyli statuetki wszystkim plecionkarzom,
wolontariuszom oraz przedstawicielom firm i instytucji. Podczas
wydarzenia można było korzystać
z rozmaitych atrakcji. Na placu stanęły przyczepy gastronomiczne –
FoodTrucki, dmuchańce, stragany,
punkty sprzedaży regionalnych produktów oraz wyrobów wiklinowych,
a także stoisko promocyjne gminy
Nowy Tomyśl, gdzie były wydawane
bezpłatne gadżety promujące gminę.
Atrakcją nie tylko dla dzieci były
bezpłatne warsztaty wiklinowe prowadzone przez miejscowych plecionkarzy. Dla młodszego grona odbiorców wystąpili animatorzy, swój
epizod mieli również szczudlarze.
Drugiego dnia zobaczyć można
było na scenie Ireneusza Krosnego
– Teatr Jednego Mima, który swoimi występami kabaretowymi rozbawił szerokie grono publiczności.
Sobotni wieczór chętni spędzili w
rytmach jazzowych i countrowych.
Ostatniego dnia Jarmarku wspólnie świętowano 40-lecie Kapeli
„ZZA WINKLA”. Tego dnia z okazji

teresowaniem. Dzięki zachowaniu
reżimu sanitarnego przez organizatorów wydarzenia oraz należytej
ostrożności osób biorących udział
w wydarzeniu w oparciu o obwiązujące obostrzenia, w bezpieczny
sposób można było uczestniczyć w
Nowotomyskim Jarmarku. Red

jubileuszu kapela otrzymała liczne
podziękowania za dotychczasową
muzyczną działalność oraz życzenia
na dalsze lata realizacji w muzycznej branży. Trzydniowy Jarmarek
zdecydowanie okazał się strzałem
w dziesiątkę! Mimo panującej pandemii, cieszył się on sporym zain-

Plener Wikliniarski
„Wiklina 2020”

Nowe stacje
odkażające
Od września w centrum Nowego Tomyśla zostały zainstalowane solarne
stacje odkażające do dezynfekcji
rąk. Stacje zlokalizowane są na placu Niepodległości, przy wejściu do
Parku Feliksa, budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz na
ul. Poznańskiej w pobliżu budynku
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Red

To wyjątkowa impreza, której główną formą realizacji jest wyplatanie
niezwykle oryginalnych, użytkowych i artystycznych wyrobów z
wikliny. Dla odwiedzających muzeum plener jest okazją do udziału
w otwartych pokazach wyplatania.
Uczestnikami są artyści wykorzystujący wiklinę w swojej pracy twórczej oraz plecionkarze. Pierwsza
grupa uczestników przygotowuje
projekty form wiklinowych, plecionkarze zajmują się ich praktyczną realizacją – wyplataniem.

W tym roku z uwagi na zagrożenie wynikające z pandemii koronawirusa i związaną z tym rezygnację
z udziału projektantów z zagranicy,
liczba uczestników była skromniejsza niż w poprzednich latach – 5 artystów współpracowało z 5 plecionkarzami. Efekt tego współdziałania
zaprezentowany został w ramach
wystawy poplenerowej, otwartej
w dniu zakończenia imprezy – 13
września o godz. 11. Serdecznie zapraszamy do nowotomyskiego Muzeum. Red

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Na terenie gminy Nowy Tomyśl systematycznie przeprowadzane są dezynfekcje placów zabaw w trosce o
bezpieczeństwo najmłodszych oraz

Od 4 do 6 sierpnia w centrum Nowego Tomyśla odbył się
„mini” Jarmark. Ze względu na panującą pandemię tegoroczne
wydarzenie było nieco skromniejsze w porównaniu do ubiegłych lat

Fot. Materiały Prasowe

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Dezynfekcja placów
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Gmina Opalenica

Kampania cukrownicza

Jubileusz zawodowy

bodźcem do dalszego działania.
Niech kolejne lata pracy upływają
w poczuciu spełnienia, w zdrowiu i
pomyślności. Niech dają wyjątkową
satysfakcję z realizowanych nowych
zadań” – brzmiała treść przekazanych życzeń.
Dodajmy, że funkcję burmistrza
Opalenicy Tomasz Szulc pełni od
2014 roku. Wcześniej piastował
m.in. stanowisko wicestarosty nowotomyskiego. JC

Skatepark
i zrewitalizowany staw

trwają bowiem prace związane z
oczyszczeniem i rewitalizacją stawu
przy zbiegu ulic Młyńskiej i 3 Maja
– oczyszczany jest brzeg stawu z
zalegającego na dnie mułu, usuwany jest również nadmiar trzciny.
Gdy tylko te prace się zakończą, na
stawie zostanie zainstalowana fontanna pływająca. Będzie to niewątpliwie atrakcja, która zdecydowanie
poprawi estetykę tego miejsca. O
finale prac poinformujemy. JC

Fot. Materiały prasowe

– Do końca września na terenie boiska asfaltowego przy Zespole Szkół
w Opalenicy powstanie skatepark.
Wkrótce zostaną przeprowadzone
prace związane z ułożeniem nowej
nawierzchni – mówi burmistrz Tomasz Szulc.
Obecna nawierzchnia skroplona zostanie emulsją asfaltową,
położone zostaną 4 centymetry
warstwy wiążącej i wyrównawczej
oraz 4 centymetry warstwy ścieralnej. Kolejnym etapem prac będzie
montaż urządzeń. Dokona tego
firma Techramps. Zainstalowane w
skateparku zostaną: Quarter pipe –
rampa służąca do rozpędzania się,
Funbox + grindbox 3/3 + poręcz
2/3 – czyli serce skateparku, a więc
najazdy, poręcze, elementy służące
do zabawy i tricków, poręcz prosta,
ławka, Bank ramp (rozpędzanie się)
oraz Minirampa H150 – dla początkujących. Prócz samej inwestycji
powstanie też regulamin użytkowania skateparku. Z kolei w październiku zostaną tam zainstalowane
lampy oświetlające cały teren.
Skatepark, to nie jedyna nowość, jaka już wkrótce pojawi się
w okolicach płaskowyżu. Obecnie

Fot. Materiały prasowe

7 września 30-lecie pracy zawodowej obchodził burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. Z tej okazji jego
zastępca – Paweł Jakubowski oraz
skarbnik Agnieszka Antkowiak –
Żak złożyli mu życzenia i wręczyli
okolicznościowy adres.
„Z okazji 30-lecia pracy zawodowej życzymy, aby ten jubileusz
był powodem do satysfakcji i zadowolenia z dotychczas osiągniętych zawodowych celów, a także

W wydarzeniu wziął udział burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc,
który był odpowiedzialny za podpalenie jednego z czterech palenisk
w gigantycznym piecu – sercu opalenickiej cukrowni. Pozostałe odpalali – prezes zarządu Marcin Lechowski, członek zarządu i dyrektor
finansowy Małgorzata Leśniewska
oraz dyrektor cukrowni Janusz Nożewnik.
– Po raz drugi mam wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć
w rozpaleniu pieca, który symbolizuje rozpoczęcie kampanii. Jest to
dla mnie ogromne wydarzenie, gdyż
będąc burmistrzem, czy wcześniej
będąc we władzach powiatu, współpraca z cukrownią praktycznie nie
istniała. Nie mówi się o tym co było,
jednak chcę zaznaczyć, że zawsze w
sercu mnie to bolało, bo cukrownia
to Opalenica, tak tutaj to traktujemy
i chcemy, jako miasto wspomagać
państwa tym, czym możemy. Jest to
dla nas bardzo ważny zakład – mówił
Tomasz Szulc podczas uroczystości.
– Takiej współpracy z zarządem firmy, z panem prezesem, jak mamy
teraz, nie było nigdy. Ja jestem z
tego bardzo zadowolony. Chciałem
właśnie w państwa obecności wyrazić swoje podziękowania. Życzę,
żeby ta cukrownia była bezpiecznym
miejscem. Życzę dobrej współpracy
z wszystkimi, w tym plantatorami,
dostawcami. Życzę przede wszystkim udanej, owocnej kampanii, a
rolnikom wysokich plonów.

Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc był odpowiedzialny
za podpalenie jednego z czterech palenisk w gigantycznym piecu.
Prezes zarządu Nordzucker Polska Marcin Lechowski zaznaczył
z kolei, że za każdym razem, gdy
burmistrz odwiedza zakład, kampania jest bardzo udana: – Tak było w
zeszłym roku, myślę, że w tym roku
będzie jeszcze lepiej – mówił.
Prezes pochwalił się przed załogą
również tym, że zarząd koncernu
zaakceptował plan inwestycyjny dla
opalenickiej cukrowni, co oznacza
kilkuletni program inwestycyjny i
realny zastrzyk w postaci kolejnych
milionów euro na modernizację cukrowni.
W związku z rozpoczęciem kampanii Marcin Lechowski również
życzył załodze wszystkiego dobrego
na czas jej trwania, bezpiecznej pracy i świetnych wyników podczas jej
trwania. Dodać należy, że kampania
2020/2021 powinna zakończyć się

około 2 stycznia 2021 roku. Odpalenie pieca nastąpiło 7 września, a
od 11 września rozpoczęto krajanie
przywożonych przez rolników buraków.
Dodajmy, że fabryka cukru w
Opalenicy powstała w 1884 roku.
Tam też znajduje się siedziba firmy
Nordzucker Polska S.A. Wyprodukowany cukier jest magazynowany
w silosach o łącznej pojemności
60.000 ton: jeden silos o pojemności 40.000 ton i dwóch o pojemnościach po 10.000 ton. Cukrownia
Opalenica słynie z produkcji cukru
najwyższej jakości, który możemy
znaleźć nie tylko na półkach sklepowych pod marka Sweet Family,
ale także w wielu renomowanych
produktach spożywczych produkowanych w Polsce.
JC

Remont łazienek w przedszkolu

Podczas przerwy wakacyjnej doszło
do znacznej poprawy infrastruktury
sanitarnej w budynku Przedszkola
nr 1 w Opalenicy. Jak powiedziała
jego dyrektor Dorota Plewka, generalnie zmodernizowane zostały
trzy łazienki znajdujące się przy
przedszkolnych salach. Miejsca te
zmieniły się nie do poznania. Teraz
w łazienkach jest świeżo, kolorowo
i przestronnie. Co najważniejsze –
przedszkolacy mogą z nich korzystać w zdecydowanie lepszych niż
dotychczas warunkach.
W każdej z łazienek zastosowano
inne kolory płytek, zainstalowane
zostały nowe toalety, nowe umywalki, całość wygląda czysto i świeżo.
Prace budowlane przeprowadzono
podczas wakacyjnej przerwy. Koszt
przebudowy wyniósł prawie 120
000 złotych, a środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy Opalenica. Dodać należy, że modernizacja
łazienek była kolejnym etapem odświeżania budynku.
W ostatnich kilku latach Przedszkole nr 1 przeszło kompleksową
termomodernizację, zyskało też
nową elewację. Zmodernizowano
również plac zabaw oraz chodniki
przy placówce. JC

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Fot. Materiały prasowe

Przez najbliższe 115 dni potrwa tegoroczna kampania
cukrownicza. 7 września odbyło się oficjalne odpalenie pieca
na terenie zakładu Nordzucker Polska w Opalenicy
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gmina Kostrzyn

Bajkowa Kraina

Remont Grabowej

kładki asfaltowej. Wartość inwestycji łącznie z wykonaniem kanalizacji
to 900 tys. złotych brutto.
Planowany termin zakończenia
inwestycji to połowa września.
ŁS

Trwa remont ulicy Grabowej w
Siekierkach (gm. Kostrzyn). Po
skanalizowaniu ulicy Grabowej
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Rymaniak Maja
Wolna przystąpił do wykonania na-

dokonali: Marta Konieczek – dyrektor przedszkola, Szymon Matysek – burmistrz gminy Kostrzyn,
Krzysztof Matuszak – inwestor i
organ prowadzący przedszkole,
Waldemar Biskupski – zastępca
burmistrza gminy Kostrzyn.
W uroczystości brali udział radni Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
na czele z przewodniczącym Grzegorzem Banaszakiem, dyrektorzy
szkół i przedszkoli z terenu gminy,
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

reprezentowała Izabela Liebert-Jędroszkowiak – starszy wizytator.
Obiekt poświęcony został przez ks.
Piotra Lidwina oraz ks. Mateusza
Napierałę.
Zebrani goście mieli okazję do
zwiedzania przedszkola, dokonali
wpisów do księgi pamiątkowej oraz
przekazali gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w realizację
przedsięwzięcia oraz życzenia tym,
którym obiekt będzie służyć.
PB

Dziękowali za plony

również przedstawicieli Związku
Kombatantów oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego. Na obiektach samorządowych i wielu domach w naszej
gminie pojawiły się biało-czerwone
flagi. W ten sposób uczczono pamięć o ofiarach II wojny światowej,
która rozpoczęła się dokładnie 81
lat temu niemiecką agresją na Polskę. ŁS

We wtorek 1 września na kostrzyńskim Rynku w imieniu mieszkańców lokalnej społeczności burmistrz
gminy Kostrzyn Szymon Matysek
wraz z zastępcą Waldemarem Biskupskim oraz przewodniczącym
Rady Miejskiej Grzegorzem Banaszakiem złożyli symboliczną
wiązankę kwiatów pod pomnikiem
Walki i Męczeństwa.
Wiązanki pod pomnikiem złożyli

Fot. M. Śliwińska

30 sierpnia w kościele parafialnym
pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie odbyła się msza dożynkowa,
którą odprawił ksiądz proboszcz Tomasz Kozica. Na zaproszenie burmistrzów gminy Kostrzyn Szymona
Matyska i Waldemara Biskupskiego
oraz sołtys sołectwa Trzek Eweliny
Kaszowskiej odpowiedzieli sołtysi,
radni, rolnicy i mieszkańcy z terenu gminy. Podczas mszy burmistrz
Szymon Matysek podziękował
wszystkim rolnikom za pracę, trud
i poświęcenie. Nie zabrakło tradycyjnego przekazania bochna chleba
oraz wieńców dożynkowych, symbolicznie poświęconych przez księdza Tomasza Kozicę. ŁS

Pamiętali o ofiarach

Fot. Łukasz Szał

Data 27 sierpnia 2020 roku wpisze
się w karty historii gminy Kostrzyn,
ponieważ tego dnia odbyła się wyjątkowa uroczystość – otwarcie
nowego publicznego Przedszkola
nr 2 w Kostrzynie, nieoficjalna nazwa placówki to „Bajkowa Kraina”.
Obiekt wybudowany został dla najmłodszych mieszkańców gminy, do
którego od 1 września uczęszcza
łącznie 175 dzieci.
Uroczystości odbyły się w murach przedszkola, przecięcia wstęgi

Fot D. Kędziora

Fot. K. Adamska

Otwarcie nowego publicznego Przedszkola nr 2 w Kostrzynie!

10 września w kostrzyńskiej restauracji „Biesiada” odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi
dla Obronności Kraju” rodzicom,
którzy wychowali wiele dzieci na
wzorowych żołnierzy. Uroczystość
otworzyli zastępca burmistrza gminy Kostrzyn Waldemar Biskupski
oraz sekretarz gminy Agnieszka
Piasecka, składając gratulacje wyróżnionym rodzinom.
Wyróżnienia i podziękowania
z rąk Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Poznaniu podpułkownika Rafała Wojciechowskiego
nadane decyzją Ministra Obrony
Narodowej odebrali Państwo Irena
i Józef Balcerkowie oraz Państwo

Fot. Łukasz Szał

Wręczono wyróżnienia „Za zasługi dla obronności kraju”

Stanisława oraz Eugeniusz Klasa.
Państwo Balcerek wychowali trójkę
synów na żołnierzy, którzy służyli

w następujących jednostkach: p.
Karol w Kompanii Rozpoznawczej
w Międzyrzeczu, p. Marek w woj-

skach artylerii w Gubinie, p. Paweł
w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu, z kolei ojciec p. Józef służył

w wojskach lotniczych w Skierniewicach.
Natomiast Państwo Klasa wychowali czwórkę synów na żołnierzy,
trójka z nich p. Ernest, p. Krzysztof
oraz p. Przemysław służyli w jednostkach związanych z lotnictwem,
odpowiednio w poznańskich Krzesinach, Mirosławcu oraz Powidzu,
natomiast p. Artur w kompanii
przeciwchemicznej w Międzyzdrojach, ojciec p. Eugeniusz służbę
wojskową odbył w Zgorzelcu w
jednostce OTPS Wojsk Obrony Pogranicza. Wszystkim wyróżnionym
serdecznie raz jeszcze składamy
gratulacje.
ŁS
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Tarnowo Podgórne

Fot. Jakub Zachciał

7 września wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka odebrał specjalny certyfikat „Samorząd Promujący Zdrowie”, przyznany gminie
Tarnowo Podgórne w konkursie,
organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie
Zdrowia”.
Nagradzane są w nim samorządy, które podejmują efektywne,
nowoczesne i skuteczne działania
na rzecz rozwoju ochrony zdrowia,
profilaktyki zdrowego stylu życia,
promocji aktywności fizycznej i ekologii. ARz

Pieśni, które poruszały serca
Koncert „Głosy Solidarności” w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto”
był zwieńczeniem obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień sierpniowych
w gminie Tarnowo Podgórne
Odbył się on 31 sierpnia w nowej hali sportowej Zespołu Szkół
Technicznych Tarnowo Podgórne.
Witając zebranych wójt Tarnowa
Podgórnego Tadeusz Czajka przypomniał, że podpisane cztery dekady wcześniej Porozumienia sierpniowe przyniosły nadzieję i dały
siłę do kolejnych działań. I chociaż
przez kolejnych kilka lat nie było
Polakom lekko, m.in. wprowadzono
stan wojenny, to jednak Porozumienia zapoczątkowały przemiany społeczno-gospodarcze.
– Polska zaczęła się zmieniać, a
te zmiany zaowocowały wprowadzeniem w 1990 roku reformy samorządowej, uważanej do dzisiaj za
jedną z najbardziej udanych inicjatyw – mówił wójt. – Od tego czasu
my, mieszkańcy, samodzielnie decydujemy o rozwoju naszych gmin.
Mamy realny wpływ na nasze małe
ojczyzny.
Potem zabrzmiały pieśni, które

Fot. Jakub Zachciał

Promują
zdrowie!

Zespół wokalno-aktorski „Sonanto”.

przed laty niosły nadzieję, dawały
siłę, były impulsem do działania.
W interpretacji młodych artystów
z zespołu „Sonanto” usłyszeliśmy
„Mury” i „Modlitwę o wschodzie
słońca” Jacka Kaczmarskiego czy
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze
jeden głos” Grzegorza Tomczaka.
Utwory te, wzmocnione wyświetlanymi na ekranach obrazami z tamtych czasów – wydarzeń w Stoczni
Gdańskiej, pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, mszy odprawianych przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, u wielu obecnych budziły
nieskrywane wzruszenie.
Co prawda, z uwagi na rygory
bezpieczeństwa do Zespołu Szkół
Technicznych Tarnowo Podgórne
mogli przyjść tylko ci mieszkańcy,
którzy wcześniej odebrali bezpłatne
wejściówki, ale koncert był transmitowany w internecie i tą drogą można było uczestniczyć w jubileuszowym wydarzeniu. ARz

Ochotnicza Straż Pożarna z Lusowa (gm. Tarnowo Podgórne)
otrzymała łódź ratowniczą Whaly
435, którą zakupiła gmina Tarnowo
Podgórne (koszt około 60 tys. zł).
Symboliczne przekazanie nastąpiło
po mszy dożynkowej, 29 sierpnia,
na przykościelnym placu w Lusowie. Najpierw łódź poświęcił proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk, a

potem wójt Tadeusz Czajka wręczył
kluczyki naczelnikowi OSP Lusowo
Rafałowi Tomczakowi – dziękując
druhnom i druhom za gotowość
niesienia pomocy życzył spokojnej
służby.
Na co dzień łódź patroluje Jezioro Lusowskie, zapewniając bezpieczeństwo wypoczywającym.
ARz

W ostatnią wakacyjną sobotę, 29
sierpnia, Stowarzyszenie „Dar
Serc” (gm. Tarnowo Podgórne) zaprosiło na kolejną akcję honorowego krwiodawstwa.
– Cieszę się, że poznańskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa pozwoliło na zorganizowanie akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym – mówi Wojciech Janczewski,
wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tarnowo Podgórne i prezes „Daru
Serc”. – W ten sposób mogliśmy
przyjąć wszystkich, którzy chcieli
oddać krew.
Przyszło 115 osób, z czego po wywiadzie lekarskim krew oddały 84
osoby (aż 35 nowych!). Zebrano aż
37,8 l. Oznacza to, że dotychczas na
akcjach Stowarzyszenia „Dar Serc”
zebrano łącznie 4705 litrów krwi.
– Dziękuję wszystkim krwiodawcom, sponsorom, partnerom

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Bezpieczniej na wodzie Cenne litry zebrane!

Stowarzyszenia „Dar Serc” oraz
wszystkim, którzy promują honorowe krwiodawstwo – mówi Wojciech
Janczewski. – Już dziś zapraszam

na kolejną akcję, która odbędzie się
21 listopada, również w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. ARz

ZNANSKI.PL
NASZGLOSPjużOwsz
ystko wiesz...
i
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Gmina Stęszew

81. rocznica

zastępcą burmistrza Mirosławem
Kałkiem oraz sekretarz gminy Dorotą Stachowiak złożyli wiązankę
kwiatów pod pomnikiem tym samym oddając hołd ofiarom tamtych
wydarzeń.
Red

GP Orlika

Fot. Materiały Prasowe

Fot. Materiały Prasowe

1 września to niewątpliwie jedna
z ważniejszych dat w historycznym
kalendarzu naszego kraju. Tego
dnia 81 lat temu doznaliśmy agresji
zza zachodniej granicy.
By uczcić tę datę burmistrz gminy
Stęszew Włodzimierz Pinczak wraz
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Podsumowanie XI Wakacyjnego Grand Prix Orlika 2020
w Stęszewie
W tym roku w zawodach brało
udział 130 osób. Co jest charakterystyczne dla tegorocznej edycji, to
start dużej liczby dziewcząt w rywalizacji.
Liczba uczestników w poszczególnych konkurencjach/dyscyplinach:
Badminton lub ringo
– 57 osób
Piłka nożna

– 85 osób
Koszykówka

– 64 osób
Siatkówka

– 81 osób
Dwa ognie

– 69 osób

Dwie piłki

1x1 w rzutach do kosza 
Bule

Tenis stołowy


– 68 osób
– 57 osób
– 67 osób
–62 osób

Miejsca na podium:
1. Bartosz Bławat 
– 2170 pkt
2. Fabian Grąs 
– 2072 pkt
3. Mikołaj Węsierski  – 2070 pkt
Pierwsze 15 osób otrzymało nagrody w postaci sprzętu sportowego,
a pozostali obecni na zakończeniu

drobne upominki. Wszystkie nagrody i upominki ufundowane zostały z budżetu gminy.
Podziękowania należą się też
rodzicom (Małgorzata Przybylska, Magda Szyfter, Magda Klapa, Anna Szczeszek, Anna Polaczyk, Cyprian Mietlicki) za pomoc
w przeprowadzeniu zawodów
i przygotowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników.
Marian Cieniawa

REKLAMA

Burmistrz gminy Stęszew
informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony,
wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącą załącznik
do Zarządzenia Nr 220 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2020r.
Nieruchomość położona jest w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7a.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16,
mail: geodeta@steszew.pl .

Obwodnica Strykowa
Pod koniec sierpnia burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak
spotkał się z dyrektorem GDDKiA
Markiem Napierałą, aby przeanalizować oraz przedyskutować główne
kwestie budowy obwodnicy Strykowa. W naradzie uczestniczyła
również firma projektowa, która
przygotowuje założenia do projektu
i budowy powyższej inwestycji. Spotkanie było też okazją do omówienia
potrzeb gminy Stęszew. Red

GRANITLUX

REKLAMA

Burmistrz gminy Stęszew

Fot. Materiały Prasowe

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony
wykaz nieruchomości będącej własnością gminy, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 222 Burmistrza
Gminy Stęszew z dnia 7 września 2020r.

NAJWIĘKSZE WYSTAWY
NAGROBKÓW W POLSCE

Montaż i dowóz do 300 km gratis!

OFERUJEMY:
♦ nagrobki granitowe już od 2.500zł
♦ różnorodność surowców pod względem barw i wzorów
♦ raty bez pierwszej wpłaty, bez żyrantów

S Z Y B K I E T E R M I N Y ♦ W Y S O K A J A K O Ś Ć ♦ N I S K I E C E N Y ♦ R AT Y
UL. WROCŁAWSKA 34 (WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA)

TEL. 501-543-954, 609-405-545

Burmistrz gminy Stęszew
informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony
wykaz komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na
rzecz najemcy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 223 Burmistrza
Gminy Stęszew z dnia 7 września 2020r.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16,
mail: geodeta@steszew.pl .

500 nagrobków na placu

STĘSZEW – ZAMYSŁOWO

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16,
mail: geodeta@steszew.pl .

WWW.GRANITLUX .PL

Chcesz być dobrze poinformowany?
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze
wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin.
Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

14

Inwestycje

nr 187 / 14 WRZEŚnia 2020

w Poznaniu i powiecie
DODATEK MIESZKANIOWY

Targi Mieszkań i Domów

26 i 27 września wracają Targi Mieszkań i Domów. Odwiedzając halę nr 3 MTP, zainteresowani
z pewnością znajdą swój dom lub mieszkanie
– Liczne firmy zaprezentują swoją
ofertę mieszkań i domów. Spełniamy wszelkie zalecenia wystosowane
przez Radę Ministrów. Przygotowaliśmy m.in. maseczkomaty i dozowniki z płynem dezynfekującym, a
także bramki termowizyjne mierzące temperaturę uczestnikom – podkreśla Grzegorz Zieliński, dyrektor
Targów Mieszkań i Domów z firmy
Nowy Adres. Podczas wydarzenia
będzie prawie 90 wystawców, w tym
m.in.: Agrobex, Atal, EBF Development, Grupa Invest, Monday Development, Nickel, czy UWI. Targi to
okazja, by uzupełnić swoją wiedzę
na temat rynku w Strefie Porad.
Nowością będzie przygotowana we
współpracy z 3DEstate Strefa Wirtualnych Spacerów, w której będzie
można zobaczyć wybrane mieszkania deweloperów.

Więcej nowości i korzyści

Targi Mieszkań i Domów kojarzą
REKLAMA

się z mnóstwem promocji.
– Przygotowaliśmy rabaty: naziemne miejsce parkingowe dla
wybranych lokali w cenie. Przyszli
mieszkańcy, korzystając z tej obniżki, zaoszczędzić mogą nawet 16 tys.
złotych – mówi Krystian Cebulski,
inwestor osiedla Enklawa Winogrady.
Grupa Partner przedstawi promocję dotyczącą mieszkań w Śródka OdNowa 2 przy ul. Bernata w
Poznaniu. – Do każdego lokalu
2-4-pokojowego proponujemy komórkę lokatorską gratis oraz rabat 5000 zł na miejsce postojowe
– informuje Michał Wawrzyniak,
dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner. Ponadto wyjątkowa
propozycja czeka na nabywców w
Nadolnik Compact Apartments.
Natomiast Quadro Development
proponuje zniżkę 5000 zł brutto
na miejsce postojowe w hali garażowej w inwestycjach: Bosa 7, Piąt-

kowska 103, a także Rezydencja
Winiary.
Podczas dni targowych przypomną o sobie deweloperzy realizujący projekty kameralne. DRN Concept Deweloper posiada w portfolio
Leonarda 8, na poznańskich Winiarach. – Dajemy rabat na miejsce postojowe w wysokości 5000 zł – mówi
Paweł Andrzejewski z marki DRN
Concept Deweloper.
– Etapy: II i III w inwestycji
Nowe Ogrody przy ul. Meissnera
w Poznaniu są gotowe. Wybierając
jedno z ostatnich mieszkań, klient
otrzyma miejsce postojowe 50%
taniej, czyli za 12,5 tys. zł brutto.
Ponadto będziemy też premierowo
z ofertą osiedla Nowe Ogrody 6.0,

jak i nadmorską propozycją - Nautic Park – mówi Piotr Łopatka,
członek zarządu Proxin Investment.
Premiery obejmują poznańskie
przedmieścia. Greenbud Development przedstawi Młode Gwiazdowo
oraz II etap Nowego Jasina. Zupełnie nową inwestycją w gminie Kórnik jest projekt „Domy w Szczytnikach”.

Deweloperzy z gwarancją

EBF Development zaprezentuje
budynek nr 9 w inwestycji Reduta
Nowe Podolany. Przed Targami
Mieszkań i Domów w Poznaniu
wystartowała sprzedaż II etapu
Osiedla Owocowego w Komorni-

Podczas dni targowych przypomną
o sobie deweloperzy realizujący
projekty kameralne

kach, od Gravis Developer. W tej
części inwestycji dostępnych jest
20 nowych bliźniaków (40 lokali
bliźniaczych). Klienci z chęcią odwiedzają osiedla budowane przez
deweloperów.
– Po uprzednim umówieniu się
możliwe są spotkania na inwestycji.
II etap Osiedla Przy Jeziorach już
budujemy – mówi Tomasz Pietrzyński, członek zarządu More Place.
Indywidualne spotkania umożliwia
inwestor osiedla Nowa Murowana 2
w Murowanej Goślinie. Impreza targowa i spotkania na inwestycjach,
to sygnał, że rynek deweloperski
niezmiennie jest pełen ciekawych
ofert. - Klienci wiedzą, że nieruchomość mogą kupić także teraz. Ze
względu na duże zainteresowanie,
wprowadzamy nieco wcześniej V
etap inwestycji Rodzinny Zakątek w
Błażejewku – podsumowuje Maciej
Bartczak, współwłaściciel KM Building. HM
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Lato wszędzie, lato na budowach
Stosowane są wszelkie środki
ostrożności oraz nowe rozwiązania
w funkcjonowaniu wielu podmiotów biorących udział w realizacji
projektów mieszkaniowych.
– Branża deweloperska zastosowała szereg działań, które pozwalają bezpiecznie dopełniać zobowiązań wobec klientów i partnerów.
Wszyscy prowadzimy budowy
w podwyższonym rygorze sanitarnym, by prace postępowały zgodnie
z założonymi harmonogramami.
Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje, wprowadzamy nowe, jak i dokonujemy procedur odbiorowych.
Budujemy gospodarkę w nowej
rzeczywistości – podkreśla Robert
Łopiński, wiceprezes zarządu Oddziału Poznańskiego PZFD.

Deweloperzy uspokajają

– Agrobex regularnie rozwija
swoje inwestycje. Sytuacja z Covid
19 nie spowodowała przestojów
REKLAMA

Fot. MATERIAŁY PRASOWE

Tegoroczne lato sprzyja budowom i wielkopolskie inwestycje deweloperskie postępują zgodnie
z harmonogramem

Jakon oferuje mieszkania m.in. przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu.
na budowach. To nie pierwszy raz
kiedy dostosowaliśmy się do nowych warunków, zatem terminy
realizacji były i są niezagrożone –
mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor
ds. sprzedaży i marketingu firmy
Agrobex. Deweloper zakończył

prace związane z ostatnim budynkiem osiedla Wilczak 20. Z kolei w
Zalasewie trwa budowa pierwszego
budynku w ramach projektu Radosna IV. Zgodnie z harmonogramem
przebiegają prace na inwestycji
Zielone Pobiedziska, Kleszczewo

Park i Osiedle Silesia na terenie
Zielonej Góry. EBF Development,
który od lipca przeprowadza odbiory w budynku nr 8 Reduty Nowe
Podolany. Swoje projekty rozwija
Proxin Investment. Deweloper premierowo wprowadził do sprzedaży
VI etap Nowych Ogrodów i kontynuuje nadmorski Nautic Park.
Nowość pojawiła się od Sky Investments. Na osiedlu Rodzinne Podolany ruszyła sprzedaż etapu, który
objął budowę mieszkań dwupoziomowych z tarasami na dachu oraz
domów z ogrodami w zabudowie
szeregowej.

Wielkopolska tętni życiem na
budowach

Inwestycja Śródka OdNowa2 do
końca września będzie na półmetku. W II etapie Nadolnik Compact
Apartments trwa palowanie fundamentów pod halę garażową. Na
Winiarach blisko zakończenia jest

budowa Leonarda 8, a przy ul. Czarna Rola niedługo gotowe będzie
osiedle Enklawa Winogrady.
W niedalekiej odległości powstaje Piątkowska 103, gdzie będą 42
mieszkania. W północno-zachodniej części Poznania powstaje Osiedle Przy Jeziorach.
Warto zajrzeć na przedmieścia.
W lokalizacji Komorniki-Rosnowo
w budowie jest Osiedle Owocowe,
a w gminie Kórnik na finiszu I etap
Domów w Szczytnikach.
– Fachowcy ocieplają budynek i
przygotowują elewację – zaznacza
Michał Rozwadowski, współinwestor osiedla. Według harmonogramów postępują inwestycje: Nowy
Jasin, Zielone Rabowice II i Młode
Gwiazdowo od Greenbud oraz Zalasewo Park od KM Building. W
Murowanej Goślinie „rośnie” Nowa
Murowana 2.
Interesujące propozycje ma deweloper Jakon. HM
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Wydarzenia

Paderewski odkryty na nowo

Najczęściej przedstawiany poprzez metaforę muszki – jako mąż
stanu, polityk, wybitny artysta. O ile
to prawda, to przecież Paderewski
był człowiekiem mającym namiętności, pasje i cechy osobowości,
które ujawniał jedynie prywatnie.
I w tym momencie odkrywamy tajemnice sceny musicalu. Twarzowa

muszka ustępuje miejsca rozpiętej
pod szyją koszuli, a krągłe słowa
publicznych przemówień zaczynają
być wpadającymi w ucho piosenkami. Tak, to prawdziwy Ignacy Jan
Paderewski! „Premier towarzyskich
anegdot i miłośnik kobiet”. Wybitny
w tym, że ma nietuzinkową osobowość. W jej „garnitur” ubierają Pa-

derewskiego: scenariusz, muzyka i
słowa Matthew Hardy’ego w orkiestracji i aranżacji wokalnej Andrew
Foxa. Całość w tłumaczeniu Lesława Halińskiego (libretto) i Przemysława Kieliszewskiego (teksty
piosenek).
Wsłuchując się w reakcje publiczności, na szczególne brawa

zasługują: Janusz Kruciński (w roli
Paderewskiego), Oksana Hamerska
(Helena Górska, pani Paderewska),
Barbara Melzner (Helena Modrzejewska) i Radosław Elis (Piłsudski).
Musical powstał z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza.
Paderewski jako showman nie zapominał jednak o sprawach ojczyzny. Grając na fortepianie podczas
bankietów, potrafił ugrać kwestie
istotne dla rytmu życia obywatelskiego. Jak się przekonujemy robił
to świadomie – z precyzją polityka
i kokieterią artysty. Jak to robił?
Oczywiście, w sposób godny wirtuoza.
Spektakl w listopadzie ma być
grany w Warszawie, a już wkrótce w
Ameryce. Na spotkanie z Paderewskim można w Poznaniu udać się realnie w dwa miejsca – pod pomnik
przed Akademią Muzyczną i do Teatru Muzycznego. A może te dwie
wizje tego człowieka – pomnikowa
i na wskroś osobista, uzupełnią się?
O tym tańczy i śpiewa nasz musical.

Dożynki w Dopiewie, Skórzewie i Konarzewie
Gmina Dopiewo, mimo podmiejskiego charakteru, nie zapomina o
rolniczych korzeniach i tradycji. W
tym roku uroczystości dożynkowe,
ze względu na pandemię koronawirusa, ograniczono do mszy. Nie
było barwnych korowodów, pokazów tańców ludowych, koncertów
gwiazd muzyki rozrywkowej, obrządku i biesiady, a „dzielenie się”
chlebem miało charakter wyłącznie
symboliczny.
Główne uroczystości pod nazwą
„Gminno-Parafialne Dożynki” odbyły się 6 września w Dopiewie. Tego
samego dnia, kilka godzin wcześniej, za plony dziękowali rolnicy w
Konarzewie, a tydzień wcześniej – w
Skórzewie. W „Święcie Plonów”
wzięli udział przedstawiciele samo-

rządu – sołectw i władz gminnych,
rolnicy, mieszkańcy nie związani z
rolnictwem, którzy zechcieli wziąć
udział w dziękczynieniu za plony. W
kościołach nie zabrakło wieńców ze
słomy i zbóż, kosza z chlebem oraz
kosza z owocami i warzywami z tegorocznych zbiorów. Wszystko odbywało się z zachowaniem rygorów
sanitarnych.
Na główną mszę dożynkową
poczty sztandarowe stawiły się w
komplecie. Było ich dziesięć, jak w
poprzednich latach, kiedy koronawirusa nie było. Wystawiły je: Kółka
Rolnicze z Dopiewa, Skórzewa i Konarzewa, Rodzinne Ogrody Działkowe z Sierosławia, Ochotnicze
Straże Pożarne z Dopiewa, Palędzia
i Zakrzewa, sołtysi gminy Dopie-

Dominik
Górny

kontakt@naszglospoznanski.pl

wo, miejscowe Kółko Wędkarskie i
Szczep ZHP. Oprawiły ją muzycznie
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” i
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.
Plac przed kościołem parafialnym w Dopiewie został wystrojony
rzeźbami ze słomianych balotów,
które zwykle wyrastały w okolicach
placu gminnego, miejscu rozrywki
po dziękczynieniu. W te dożynki
nawet siedzący przed chatą, przylegającą do kościoła, rolnicy – baba i
chłop – mieli na twarzach antywirusowe maseczki.
Adam
Mendrala

kontakt@naszglospoznanski.pl

Fot. Beata Spychała, Michał Juskowiak

– Witam Państwa po raz pierwszy
w tym sezonie artystycznym – słowa wypowiedziane przez dyrektora
Teatru Muzycznego w Poznaniu
były znakomitym preludium do
„Paddymanii”, która przez kolejne
3 godziny scenicznie opowiadała
nam o losach postaci dla nas Wielkopolan szczególnej – Ignacego
Jana Paderewskiego. Już od pierwszych chwil bycia w teatrze mieliśmy na wyciągnięcie ręki czas, w
którym Paderewski grał o Polsce
również w formie przemówień. Co
ciekawe, dyrektor Teatru Muzycznego miał na głowie oryginalny
kapelusz, który pamięta czasy Mistrza Ignacego; przeleżał kilkanaście lat, zakopany w skrzyni w jednym z poznańskich ogrodów… Na
widowni była m.in. Halina Lorkowska, b. rektor Akademii Muzycznej
im. Ignacego J. Paderewskiego,
która nie kryła wzruszenia. Sam
zaś spektakl pozwolił nam poznać
wiele postaci, które dla nas są legendą, a dla Paderewskiego były
na wyciągnięcie ręki, by wymienić: Helena Modrzejewska, Adam
Asnyk, Roman Dmowski czy Józef
Piłsudski, do którego maestro udaje się w jednym z kluczowych momentów musicalu.

Virtuoso, Teatr Muzyczny w Poznaniu, fot. Michał Kordula

– Cokolwiek robisz, albo planujesz. Jesteś poważny lub zabawny. Bywasz sobą lub aktorem – bądź w tym wirtuozem!
– to niepisane motto najnowszego musicalu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, który 12 września brawurowo zagrali jego
artyści. Zapewniam, byli wirtuozami, nie tylko ze względu na tytuł przedstawienia – „Virtuoso”

